ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

ฉงชิ่ง ล่องเรือสำรำญหรู CENTURY LEGEND
6 วัน 5 คืน (WE)
โดยสำยกำรบินไทยสไมล์

หังโจว ถงหลี่ อู๋ซี
5 วัน 3 คืน (MU)

โดยสำยกำรบินไชน่ำ อีสเทิร์น

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 20-25 ต.ค. 60

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง
2

สวนเอ๋อหลิง-ถนนโบราณฉือชีโข่ว-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปยล่องเรือสําราญระดับ 5 ดาว CENTURY LEGEND

3 ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ

37,900.-

ราคา
เที่ยง

ค่ํา

✈

O

O

O

O

O

O

O

4

ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซี-ซีหลิงเสียงานเลี้ยงอําลา

O

O

O

5

เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง-รถไฟความเร็ว
สูง-ฉงชิ่ง

O

O

O

6

ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-ฉงชิ่งกรุงเทพฯ

O

O

✈

(GO) CKG-WE010 ฉงชิ่ง ล่องเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND 6 วัน 5 คืน (WE)

โรงแรมที่พัก
CHONGQING
MARRIOTT HOTEL or
KEMPINSKI HOTEL
พักบนเรือ
CENTURY LEGEND
พักบนเรือ
CENTURY LEGEND
พักบนเรือ
CENTURY LEGEND
CHONGQING
MARRIOTT HOTEL or
KEMPINSKI HOTEL
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วันแรก สุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง
08.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4เคาน์เตอร์ E
สายการบินไทยสไมล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
11.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684
15.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น
เมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่ง
เป็นเมืองที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของ
จีนได้ประกาศยกระดับให้ฉงชิ่ง แยกออกมาเป็นเมืองเอกเทศ ให้ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึง
ทําให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ แล้วยังเป็นประตูที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่สําคัญของจีนเมืองหนึ่ง
นําท่านเที่ยวชม หงหยาต้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างใหม่ในแดนเก่า ตั้งอยู่ ณ บินเจียง
ริมปากน้ําเจียหลินเจียงที่เชื่อมกับแยงซีเกียง ซึ่งเป็นย่านการค้าใหม่ มีทั้งอาคารขนาดใหญ่
เย็น
สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ําเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจําหน่าย
สินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ําชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างใหม่แต่อนุรักษ์
ตกแต่งให้อยู่ในรูปแบบโบราณ ให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHONGQING MARRIOTT HOTEL or KEMPINSKI HOTEL ระดับ 5 ดาว
วันที่สอง สวนเอ๋อหลิง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ล่องเรือสําราญระดับ 5 ดาว
CENTURY LEGEND
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจง ซึ่งอยู่แถบแม่น้ําแยงซีเกียง และขนาบด้วยเจียงหลิง
เดิมมีชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือน
คอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง”(สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มี
ระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ
อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับ
ทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่ง นําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่ม
น้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง
เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
และนําท่านไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อ
เย็น
รําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาด
ใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่
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อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง นําท่านขึ้นเรือสําราญ CENTURY LEGEND
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักบนเรือสําราญ CENTURY LEGEND ระดับ 5 ดาว
วันที่สาม ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ
เช้า
รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
หลังจากเรือออกจากท่า ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ํา และเรือจะแล่นผ่าน เมือง
เฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็น (เมืองผี) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา ซึ่งสร้างขึ้นสมัย ราชวงศ์ถังประมาน
1300 ปี ก่อน มาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อ 900 ปีที่ผ่านมา มีนายอําเภอแซ่ หวาง “王” และ
นายอําเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ที่เมืองเฟิงตู แต่คนที่บันทึก จดประวัติการเมืองเฟิงตู
จดแซ่ทั้งสองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนั้นชาวเมืองเฟิงตู จึงผิดตามผิด สร้างเป็น
เมืองนรก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของ
วิญญาณ ข้ามสะพานจําใจ ให้ไปดูว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเคยทําเรื่องชั่วดี
อะไรบ้าง? และให้กินน้ําชาขี้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการสอนให้คนเราควรทําแต่สิ่งดีๆ
ไม่งั้นก็จะต้องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน (รายการเมืองเฟิงตู(เมืองผี)นี้เป็นรายการออฟชั่น
หากจํานวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึ้นไป ทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกัน หากไม่ถึง 50
ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชั้นสอง ราคา 290
หยวนต่อท่าน )
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
จากนั้นนําท่านขึ้นฝั่งชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือ
ของแม่น้ําแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะ
สถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทําจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูง
ประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกก็ว่าได้
เย็น
รับประทานอาหารค่ําห้องอาหารบนเรือ...
ค่ํา
**พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น **และชมการแสดง
บนเรือ
พักบนเรือสําราญ CENTURY LEGEND ระดับ 5 ดาว
วันที่สี่
ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอําลา
เช้า
รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
เรือล่นผ่าน เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอําเภอเฟิงเจีย
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร
ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ํา 3 ด้าน และภูเขาอยู่ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้
ประกอบด้วยวัดอู่หัว, ตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหว่างราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย,จูเกอะเหลียง, กวนอู, จาง
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กลางวัน

ค่ํา

เฟ่ย ในยุคสามก๊ก (รายการเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิงนี้เป็นรายการออฟชั่น หากจํานวนคนบนเรือ
ครบ 50ท่านขึ้นไป ทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกัน หากไม่ถึง 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่
จอดชม ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชั้นสอง ราคา 290 หยวนต่อท่าน)
เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่อง
แคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
พอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมินบริเวณนีก้ ระแสน้ําจะไหลเชี่ยวกรากมากเนื่องจากน้ําที่มี
หน้ากว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเพียง 300 เมตรเท่านั้น
ทั้งทางน้ํายังหักสอกไม่เห็นทางน้ํา เรือต้องกลับลําอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือ
สําราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบ
อุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น) และเรือจะแล่นผ่าน
ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่อง
แคบของแม่น้ําแยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย”เป็นช่องแคบทีง่ ามสง่า โดยที่
สองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชั้น
อย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอด
เขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลือชื่อ เชื่อกันว่า มาล่องแม่น้ําแยงซีเกียง ไม่เห็น
นางฟ้า เท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ําแยงซีเกียง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
หลังจากนั้นนําท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสินหนงซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ํา
แยงซีเกียง มีแหล่งต้นกําเนิดที่นครฉงชิ่ง อําเภออู่ซัน เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึ่งไหลลง
มาบรรจบรวมกันที่แม่น้ําแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ทัศนียภาพรอบๆสอง
ฟากฝั่ง ความใสบริสุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่
พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดี โดยมีเรื่องเล่าสืบขานกัน
ว่าธารน้ําแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ํากัน จากนั้นเรือจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่ง
เป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ําแยงซีเกียง มีความยาว
ประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยง
สูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน แต่หลังจากที่ได้
สร้างเขื่อนขึน้ แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกทําลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ําได้
เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทําให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น
รับประทานอาหารค่ําห้องอาหารบนเรือ
**พบกับการเลี้ยงอําลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากะลาสีเรือ **
พักบนเรือสําราญ CENTURY LEGEND ระดับ 5 ดาว
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วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
วันที่หก
เช้า

กลางวัน
16.10 น.
18.30 น.

เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-ฉงชิง่
รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
นําท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่
ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด
3,035 เมตร ช่องระบายน้ํายาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ําได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสําหรับ
ระบายน้ํา และ 2 ส่วนเป็นประตูสําหรับเรือแล่นผ่าน โดยแบ่ง เป็นเรือที่มีระวางขับน้ําตั้งแต่
3000-10,000 ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ําน้อยกว่า 3,000 ตัน นําท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชาง เมือง
อี๋ชาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ําแยงซี
เกียงทางทิศตะวันออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอี๋
ชางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHONGQING MARRIOTT HOTEL or KEMPINSKI HOTEL ระดับ 5 ดาว
ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร เช้า ณ โรงแรม
นําท่าน ชมและเก็บภาพด้านนอกมหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายเฮหลงแห่งกองทัพ
คอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสําเร็จ ในปี1953 โดยจําลองแบบมาจากหอฟ้า
เทียนถานเมืองปักกิ่ง ในปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน
สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ให้ท่านเข้าใจถึง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขาสามโตรก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางจาก เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE685
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ใช้เวลา
ประมาณ
5 ชั่วโมง
ฉงชิ่ง

หม้อไฟฉงชิ่ง

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 20-25 ต.ค. 60

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 1 ท่าน
นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

37,900

37,900

*** หมายเหตุ : บนเรือไม่มีเตียงเสริม // ราคานี้สําหรับ

ราคาเด็ก 1 ท่าน (ไม่มี
พักเดี่ยว
เตียง)
เพิ่ม
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
36,900
15,000

ไทยเท่านั้น ***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ราคาจอยแลนด์ 31,400 บาท / ไม่มีราคาเด็ก

*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ ***
***วันละ 20 หยวน รวมทั้งหมด 5 วัน ท่านละ 100 หยวน ทริป/ท่าน***
** แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 -20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
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4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ (วีซ่าเดี่ยว)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่
บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(GO) CKG-WE010 ฉงชิ่ง ล่องเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND 6 วัน 5 คืน (WE)

7
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50
หยวน คนขับรถ 50 หยวน รวมทั้งหมด 100 หยวน/ต่อคน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
(GO) CKG-WE010 ฉงชิ่ง ล่องเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND 6 วัน 5 คืน (WE)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างอย่างชัดเจน ไม่
สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการปกติขาว ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น
เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่อง แจ้งเข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น (แจ้งก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า)
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสําเนาสูติบัตร และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่าน
ทําธุรกิจอะไร) ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของ
ญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
ปล.สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
2.1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่เห็นฟัน เห็นใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างอย่างชัดเจน
และไม่สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อนักศึกษา หรือชุดข้าราชการปกติขาว ไม่สวม เครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตา
เเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
2.3.ใบอนุญาตการทํางาน
2.4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
2.5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
2.6.กรณีสมรสกับคนไทยต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
(GO) CKG-WE010 ฉงชิ่ง ล่องเรือสําราญหรู CENTURY LEGEND 6 วัน 5 คืน (WE)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย
ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐมอลตา เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึ งบริษั ทแล้ วไม่ค รบ ทางบริษัทอาจมีการเรีย กเก็บเอกสารเพิ่ มเติม อาจทํา ให้ท่า นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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